
 
 

[1] 

 

Svendborg, den 21. september 2013       

 

Budget 2014-17 

Investering i fremtiden 

 

Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, 
Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Bjarne Hansen og Erik Ri-
sager har på baggrund af de kendte økonomiske rammer i dag indgået forlig om budgettet for 
2014-2017. 

Afsættet for budgetforliget er en grundlæggende sund økonomi i balance. Det er et resultat af 
en stram økonomisk politik, gennemført af et meget bredt flertal i byrådet.  

Den økonomiske politik skal fastholdes. Og det gode udgangspunkt skal bruges til at gennem-
føre langsigtede investeringer i fremtiden. Investeringer, der på længere sigt kan skabe gro-
bund for yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser.  

I overensstemmelse med tidligere forligsaftale fra 2011 er indtægter fra skat og grundskyld 
budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille.  

Byomdannelse og havn 

Svendborg Kommune er i fuld gang med at udvikle bymidten. ”Den grønne tråd” skal sikre en 
tiltrængt modernisering og skabe en attraktiv bymidte. Samtidig skabes en ny forbindelse mel-
lem bymidten og havnen. I budgetforliget er indarbejdet 3,0 mio. kr. som skal sikre, at det 
samlede projekt vedr. byens rum og pladser kan realiseres. 

Renoveringen af torvet vil indebære, at der nedlægges p-pladser på torvet. Der er oprettet et 
tilsvarende antal p-pladser andre steder i byen. Svendborg Kommune vil herudover tilveje-
bringe yderligere 30 pladser i rådhusgården. Parterne er herudover enige om at reservere 1/3 
af parkeringsarealet på den store p-plads i Voldgade til en abonnementsordning til virksomhe-
der i bymidten til parkering i tidsrummet 8-19. Taksten fastsættes til 100 kr. pr. måned. Sam-
tidig indføres to timers gratis parkering på begge p-pladser i Voldgade og taksten for de efter-
følgende timer harmoniseres til 8 kr. pr. time. Parterne lægger samtidig vægt på, at der sikres 
en effektiv skiltning til de ledige p-pladser. 

Parterne er enige om, at havnen igen skal være en dynamo for vækst. Havnen skal understøt-
te bosætning og samtidig danne ramme om mange nye arbejdspladser. Et vigtigt element heri 
er placeringen af et nyt SIMAC på havnen. Det fordrer, at der frigøres et byggefelt på Nordre 
Kaj. Parterne er derfor enige om, at erhverve bygningerne på Frederiksø og gennemføre de 
nødvendige mageskifter, der sikrer ovenstående. Købet af bygningerne på Frederiksø finansie-
res via låntagning. Lejeindtægterne dækker udgifter til afdrag og renter.  

Ovenstående er – sammenholdt med etableringen af iværksætterhus, der åbner i 2014 – vigti-
ge elementer med henblik på at sikre erhverv og arbejdspladser på havnen.  

I tilknytning til kommunens lystbådehavne er indarbejdet 6,3 mio. kr. til renovering af Svend-
borg Lystbådehavn.  
 
Parterne er herudover enige om, at indsatsen for et forbedret erhvervsklima skal fastholdes. 
Inden for rammerne af Erhvervskontakten etableres en 24-timers svargaranti. Fagudvalget 



 
 

[2] 

 

definerer rammerne herfor primo 2014. I forlængelse heraf afsætter parterne 190.000 kr. til 
afskaffelse af stadepladsafgiften.    

Parterne er enige om, at der skal fokus på at sikre bredbånd og mobildækning i områder, der i 
dag har dårlig dækning. Gennem Udvikling Fyn skal der koordineres med nabokommuner, der 
har tilsvarende problemer. Parterne vil arbejde for, at der skabes lige adgang til finansiering 
gennem fortsat dialog med By-, bolig- og landdistriktsminister. I forhold til lokalområderne 
konstaterer parterne, at der fortsat er udviklingsmuligheder via puljen til jordforsyning. 

Parterne er desuden enige om at afsætte 1,15 mio. kr. til en renovering af de offentlige toilet-
ter.   

Tankefuld 

For at være på forkant med udviklingen skal Johannes Jørgensens Vej forlænges, således der 
sikres en hensigtsmæssig vejadgang til det nye lokalplanområde. Den nye vejadgang skal væ-
re med til at sikre ordentlige vejforhold for områdets beboere, og sikre at området kan mar-
kedsføres i forhold til nye investorer.  

I 2014 afsættes 0,8 mio. kr. til projektering af den nye vejadgang. I overslagsårene afsættes 
21,2 mio. kr. til selve anlægsarbejdet og 5 mio. kr. til tilpasning af idrætsanlægget. Anlægsar-
bejdet påbegyndes senest, når ¼ af alle lokalplanområdets grunde er solgt.   

Folkeskolen og daginstitutioner 

Til fuld finansiering af folkeskolereformen afsættes der yderligere 3,7 mio. kr. i 2014 og 6,8 
mio. kr. i 2015, ligesom der afsættes godt 0,6 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. fra 2015 til kom-
petenceudvikling, således at den fælles indsats for øget inklusion i folkeskolen kan finansieres 
indenfor området. Der er lagt vægt på, at fastholde idrætsskoleprojektet og Udvalget for Børn 
og Unge fastlægger efterfølgende de økonomiske rammer for skoler, der eventuelt måtte øn-
ske at fravige idrætsskolekonceptet. Som medfinansiering af folkeskolereformen hæves tak-
sten på skolefritidsordningen med 100 kr. pr. mdr. Efter taktstigningen vil Svendborg Kommu-
ne fortsat have en meget lav forældrebetalinger for SFO. Parterne er enige om, at idrætsklub-
ber og foreninger skal indtænkes i forbindelse med den fortsatte udvikling af SFO-tilbuddets 
indhold.  

Parterne er enige om, at uforbrugte midler fra lærer lock-outen kan overføres til 2014. Parter-
ne anbefaler, at skolerne i den sammenhæng er opmærksomme på behovet for nye lærerar-
bejdspladser. 

Den igangværende renovering af Thurø Skole fortsætter i 2014 og 2015.  
 
Med den nye skolestruktur og med indfasningen af folkeskolereformen er der skabt en frem-
tidssikret skole. Parterne konstaterer i øvrigt, at der i 2014 er afsat betydelige beløb til at tra-
fiksikre skoleveje og cykelstier. Indsatsen videreføres i overslagsårene. Indsatsen understøtter 
udviklingen af en folkeskole, der prioriterer fysisk aktivitet i hverdagen.   
  

På dagtilbudsområdet er der i 2014-16 afsat i alt 53 mio. kr. til udbygning af dagtilbud i 4-
Kløveren, Gudme Børnehave og den nye Humlebien, ligesom der er afsat de nødvendige 
driftsmidler. Parterne er enige om, at udbygningen af dagtilbuddene haster. I forhold til Gud-
me Børnehave, hvor der skal udarbejdes en ny lokalplan, forventer parterne, at denne udar-
bejdes hurtigst muligt – om nødvendigt med inddragelse af ekstern bistand. Parterne forventer 
derfor, at udbygningen kan være færdig ultimo 2015. For at sikre bedre og mere ensartet kør-
selsmulighed for kommunens dagtilbud, er der afsat ekstra midler til befordring i lokalområ-
derne.   
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Sundhed, ældre og handicappede 

I overensstemmelse med kommuneaftalen afsættes årligt 3 mio. kr. til en øget indsats på 
sundhedsområdet, herunder patientrettet forebyggelse og styrket samarbejde med sygehus-
sektoren og de praktiserende læger. Af de afsatte beløb anvendes 0,5 mio. kr. til en mere sy-
stematisk dokumentation og evaluering af effekterne af den kommunale indsats. 

Der afsættes tillige 475.000 kr. til at permanentgøre bostøtteprojektet for hjemløse borgere.  

Parterne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. således borgere i pleje- og demensboliger får mu-
lighed for at deltage i aktiviteter på dagcentre på lige fod med andre ældre. 

Endelig videreføres tilgængelighedspuljen. 

Kultur- og fritidsliv 

Forligsparterne konstaterer, at et enigt byråd netop har vedtaget en ny kulturstrategi: ”Kultur-
løftet”. Parterne lægger vægt på, at strategi skal følges op med konkrete handlinger.  

Parterne afsætter derfor 2,9 mio. kr. årligt til fortsættelse af tilskud til Baggårdsteatret, såle-
des at teatret også fremover kan opretholde status som egnsteater og udgøre et unikt indslag i 
kommunens – og Fyns – kulturliv. 

Forligsparterne vil gerne fremme ungdomskulturen for alle unge i kommunen. Der afsættes 
derfor 100.000 kr. til projektudvikling af Ribers Gård/Harders.   

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af hallerne under halord-
ningen. I denne sammenhæng indtænkes kommunens energirenoveringsprojekt. 

Den årlige pulje på 2 mio. kr. til medfinansiering af lokale initiativer videreføres i 2016 og 2017 
til understøttelse af mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik at 
skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Samtidig sikres en ildsjælefunktion, 
som letter indgangen til vejledning om den kommunale sagsbehandling og rådgivning vedrø-
rende støttemuligheder og fundraising.  

PR-puljen udmøntes af Svendborg Alliancen, idet der er reserveret 100.000 kr. til markedsfø-
ring gennem sportslige og kulturelle fyrtårne.   

Klima og miljø 

Svendborg Kommune ønsker af fremme kommunens klimaindsats og understøtte udmøntnin-
gen af kommunens klimaplan. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til en kommunal klimakoordina-
tor, der skal sikre, at klima- og energipolitikken udmøntes i hele kommunen. Indsatsen på kli-
maområdet skal ske i tæt samarbejde med Go2Green, således indsatsen koordineres. Ram-
merne herfor fastlægges i samarbejde med Go2Green.   

For at sikre en revision af kommunens vandløbsregulativer afsættes tilsvarende 0,8 mio. kr. 
årligt i en 4-årig periode til dette arbejde. 

Unge 

Budgetforliget sikrer en optimal placering og optimale fysiske rammer for kommunens nye 
ungekontakt, idet der reserveres 4,9 mio. kr. til den krævede deponering i forbindelse med 
indgåelse af lejemål i Maskinmesterskolen på A. P. Møllersvej midt i Campus. Der afsættes 
desuden 0,7 mio.kr. til huslejeudgift mv. 

Forligspartierne reserverer yderligere 0,2 mio. kr. til indretning af et særligt ungemiljø i unge-
kontakten. Beløbet vil blive anvendt på baggrund af dialog og inddragelse af de unge.  
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Finansiering 

Målsætningerne i den økonomiske politik skal fastholdes i alle overslagsår. Parterne konstate-
rer, at det derfor er nødvendigt – allerede nu – at tage skridt til at sikre en langsigtet balance. 
Dette skyldes  bl.a., at aftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der er afsat et balance-
tilskud på 3 mia. kr. i 2014, der endnu ikke er videreført. For Svendborgs vedkommende bety-
der det, at man ikke på nuværende tidspunkt kan budgetlægge med et tilskud på ca. 30 mio. 
kr. i 2015. Det er derfor nødvendigt at afsætte en besparelsespulje i 2015-2017 på 13,3 mio. 
kr. stigende til 20,0 mio. kr. Gennemførelsen af besparelserne/effektiviseringerne vil imidlertid 
først ske, når der foreligger en afklaring af, hvorvidt balancetilskuddet videreføres og driftstil-
skuddets størrelse kendes.  

Under hensyntagen til ovenstående skal der tilvejebringes et finansielt beredskab til at imøde-
gå denne risiko.   

Parterne anmoder derfor fagudvalgene om at udarbejde forslag til, hvorledes besparelsespul-
jen kan udmøntes. I den sammenhæng henledes udvalgenes opmærksomhed på nedenståen-
de områder, der kan indtænkes i udvalgenes overvejelser: 

• Gennem en målrettet og fleksibel tilrettelæggelse af behandlingsforløb i Børn og Unge 
sikres et endnu stærkere fokus på den forebyggende indsats, der modvirker anbringel-
ser uden for eget hjem. 

• Gennem et tæt udviklingssamarbejde mellem centerskole, CSV, Grønnemoseværkste-
det, UU-centret og jobcentret sikres, at flere unge handicappede bliver helt eller delvist 
integreret på arbejdsmarkedet og derved sikres hel eller delvis selvforsørgelse 

• Gennem øget brug af digitale hjælpemidler sikres en reduktion i medarbejderes tidsfor-
brug til mødeaktiviteter.  

Parterne lægger herudover afgørende vægt på, at sygefraværet på de kommunale arbejds-
pladser reduceres. På enkelte områder ligger fraværet på et uacceptabelt højt niveau. Det in-
debærer udgifter til vikardækning og det udhuler kvaliteten i kommunens ydelser til borgerne. 
Parterne lægger derfor vægt på, at Økonomiudvalget løbende modtager rapportering om ud-
viklingen i sygefraværet.  

Med henblik på at sikre den nødvendige, langsigtede finansiering er parterne i øvrigt enige om 
at videreføre det årlige effektiviseringskrav på 0,35 %.  

Endelig er der indarbejdet en effektivisering på 1 mio. kr. på befordringsområdet, der skal ud-
møntes med udgangspunkt i den udarbejdede befordringsanalyse. 

Vedr. Tankefuldprojektet mener Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, at anlægsarbejdet om-
kring forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej tidligst skal påbegyndes, når ¼ af alle lokal-
planområdets grunde er solgt. Partierne fastholder, at Svendborg havn skal bibeholde sin sta-
tus som erhvervshavn og at der ikke skal være boliger på havnen.  
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___________________________                        _________________________________ 

Socialdemokraterne   Venstre 

 

___________________________                           _________________________________                     

Socialistisk Folkeparti   Det Konservative Folkeparti 

 

___________________________                        ________________________________ 

Tværsocialistisk Liste   Dansk Folkeparti 

 

___________________________  ___________________________ 

Liberal Alliance   Det Radikale Venstre 

   

___________________________  ___________________________ 

Erik Risager    Bjarne Hansen 

 



 

 

 

Resultatoversigt 2014-2017 inkl. tekniske ændringer med kassepåvirkning 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt -3.563.054 -3.570.382 -3.573.637 -3.633.075 -3.688.379

Serviceudgifter i alt 2.383.060 2.359.151 2.333.017 2.337.938 2.339.005

Overførselsudgifter 1.052.863 1.064.714 1.059.728 1.059.139 1.059.682

Pris- og lønreserver 0 0 51.752 104.721 158.783

Driftsudgifter i alt 3.435.923 3.423.865 3.444.497 3.501.798 3.557.470

Renteudgifter 26.659 26.049 28.986 31.215 30.369

Resultat af ordinær virksomhed -100.472 -120.468 -100.154 -100.062 -100.539

Anlægsudgifter i alt 108.903 106.840 163.217 81.090 53.458

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 48.396 56.698 56.787 58.235 60.748

Lånoptagelse -39.585 -62.330 -70.449 -18.497 -18.497

Finansforskydninger -862 5.157 1.238 1.717 2.355

Resultat af skattefinansieret område 16.380 -14.103 50.639 22.483 -2.475

Ændring af likvide aktiver 16.380 -14.103 50.639 22.483 -2.475

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 150.000 148.862 130.594 94.033 84.029

+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

Forhandlingsgruppen - Version 2. Inkl. Tekniske ændringer

BUDGET 2014-17
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Drift 2014-2017

Udvalg Ændringer til driftsbudget - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Ændringer 1. behandling

UMT Parkering - balanceordning 1.019 1.023 1.035

UMT Klima- og energipolitik / vandløbsregulativ 800 800 800 800

UMT Tankefuld, Joh. Jørgensensvej - afledt drift 100 100 100

UKP Befordring - medfinansiering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

UKP Baggårdsteatret 1.457 2.915 2.915 2.915

UKP Befordringsanalyse - effektiviseringspotentiale -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

BU Løft folkeskoleområdet 2.000 4.000 4.000 4.000

BU Omstilling af folkeskolen, modpost finansiering 840 840

BU Udfasing af 60-årsregel jf. folkeskolereform 970

BU Afledt Drift ungeenhed 720 720 720 720

BU Afledt drift dagtilbudsområdet - 83 166 1.481 1.919

BU

Sparede udgifter ved udfasning af eks. Inst. 

0,7 mio. kr./år -700 -700

SFU Løft sundhedsområdet 3.000 3.000 3.000 3.000

ØK Overførsel fra 2014 -20.000

ØK Effektivisering 0,35 i 2017 -7.000

ØK PL-pulje -1.271 -1.271 -1.271 -1.271

ØK Effektivisering 0,35% i 2015-17 - brutto -1.300 -2.600 -3.900

ØK Besparelsespuljer -11.300 -16.000 -18.000

I alt -13.382 -3.307 -9.520 -20.417

Teknisk ændringer til 2. behandling -83 -83 -283 -283

Ændringer 2. behandling

UMT Klima- og energipolitik og vandløbsreg. Medtaget fuldt ud. Se anlæg

UMT Bortfald afgift for udeservering og stadepladser 190 190 190 190

UMT

Ændring af p-afgift - Voldgade stor p-plads. 

Fra 4 kr. til 8 kr. 2 timer gratis. + månedskort 300 300 300 300

UMT Mindre vedligehold parkering -300 -300 -300 -300

UMT

Ændring af p-afgift - Voldgade lille p-plads. 

Fra 12 kr. til 8 kr. 1 times ekstra gratis 

parkering 300 300 300 300

UMT Mindre vedligehold parkering -300 -300 -300 -300

UKP

Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret 

forløb -100 -100

UKP Projektudvikling Harders 100

BU Ungeenhed - etableringsudgifter 200

BU Befordring yderområder 161 161 161 161

BU Rammeudvidelse folkeskolen 840 2.000 2.000 2.000

BU Kompetenceudvikling folkeskolen 629 1.258 1.258 1.258

BU SFO-takster -420 -1.000 -1.000 -1.000

BU Mellemkommunale betalinger -420 -1.000 -1.000 -1.000

BU Gudme Børnehave . Fremrykket 1 år. Afl. Drift 115 438

SU

Visitering af plejecenter og demensborgere til 

akt.centre 904 904 904 904

SU Bostøtte 475 475 475 475

SU Tilgængelighedspulje 300 300 300 300

ØK Besparelsespuljer -2.000 -2.000 -2.000

I alt 2.959 1.303 1.626 1.288
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Anlæg 2014-2017 

Udvalg Ændringer til anlægsbudget - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Ændringer til 1. behandling

UMT Sørup Sø 500 75

UKP Byrumsprojekt 3.000

UKP Lystbådehavn - finansieres via lån 6.300

UKP Tankefuld, projektudvikling, videreførelse 1.022 1.022 1.022 1.022

UKP Tankefuld, Joh. Jørgensensvej 14.000 8.400

UKP Tilpasn. idrætspladser ifm. Joh. Jør.vej, Tankefuld 2.500 1.500 1.000

BU

Dagtilbudsområdet - nyt forslag jf. 

styregruppemøde 20.8.2013 -1.985 9.383 20.024

BU Thurø Skole - PCB 4.000

SU Nyt tag Grønnemoseværksted og Svinget 14 3.435

SU Nøglebokse 5.700

ØK Risikopulje til mindreindt. vedr. salg ejendomme 7.500

ØK Pulje kvalitetsfondsmidler -28.909 -31.199

I alt 41.972 24.380 -6.863 -30.177

Teknisk ændringer til 2. behandling 0 0 -1.145 0

Ændringer til 2. behandling

UMT Renovering off. Toiletter 1.150

UMT Revision af vandløbsregulativer 800 800 800 800

UKP Johannes Jørgensensvej. Ændret forløb -14.000 -8.400

UKP Projektering i 2014 800

UKP Udførelse 13.200

UKP Afslutning 8.400

UKP

Tilpasning idrætspladser ifm. Johs. Jørgensensvej 

forlængelse - ændret forløb -2.500 -1.500 -1.000

UKP Tilpasning idrætspladser - rykket 1 år 2.500 1.500 1.000

UKP Renovering haller 5.000

BU Gudme Børnehave - fremrykket 1 år 12.752 -12.752

BU Pavillon v/Gudme Børnehave

SU Nøglebokse/låsesystem udføres over 2 år -5.700

SU Nyt forløb 2.550 2.700

I alt -11.900 22.052 -3.052 1.800
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Konto 7 og 8 

Udvalg Ændringer til 7 og 8 - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Ændringer til 1. behandling
Renter Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond 67 410 665 500

Renter Lån lav likviditet 196 178 160 141

afdrag Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond 72 439 724 609

Afdrag Lån lav likviditet 815 833 851 870

lån Lån lystbådehavn, dagtilbud incl. fra 17 til 15 -6.300 -20.000 10.000

Lån Lån kvalitetsfondsområderme 1.500

Lån Lån lav likviditet -9.000

Finansforsk.Deponering ungeenhed /husleje 4.900

FinansieringTilsvar særtilskud 1.490 1.490 1.490 1.490

FinansieringTilskud folkeskole 2.254 5.328 6.133 3.054

FinansieringNy tilskudsmodel -2.868 -3.723 -3.069

I alt -4.006 -14.190 6.300 13.595

Teknisk ændring til 2. behandling -1.899 -1.111 -821 -180

Ændringer til 2. behandling
FinansieringFremrykning af lån -10.000 10.000

Renter Fremrykning af lån 140 130 -10

Afdrag Fremrykning af lån 150 140 10

FinansieringKompetenceudvikling folkeskolen -629 -1258 -1258 -1258

I alt -629 -10.968 9.012 -1.258

 

 


